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Potreba autenticity

Ešte stále prežívame prvú časť adventného obdobia, ktoré je nielen prípravou na

slávenie Pánovho narodenia, ale aj vstupnou bránou do nového liturgického roka. Každý z
troch liturgických rokov, ktoré sa postupne striedajú v kalendári, má nedeľné slávenia (týka
sa to predovšetkým nedieľ obdobia „cez rok“) zamerané na jedno z troch synoptických
evanjelií. Liturgický rok, ktorý sme práve začali, nás sprevádza stránkami Evanjelia podľa
Marka, ktoré je spomedzi štyroch kánonických evanjelií najkratšie i najstaršie.

V prvých riadkoch Evanjelia podľa Marka upútava
pozornosť strohý zjav Jána Krstiteľa: muž v odeve „z
ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával
kobylky a lesný med“ (Mk 1,6). Do značnej miery
evokuje postavu proroka Eliáša. Jeho nekompromisný
štýl však upozorňuje i na potrebu autenticity.
Evanjelium nechce byť slovom, ktoré sa po vypočutí
stratí v prázdne. Ono požaduje odvahu a vernosť. Dnes
– vďaka Bohu – nečelíme priamemu prenasledovaniu
pre evanjelium. Rizikom však je uprednostňovanie
pohodlia a ospravedlňovanie si ústupkov v
uskutočňovaní jeho slov, čo v konečnom dôsledku
značí rozrieďovanie jeho posolstva. Jeho slová sa
potom ľahko stanú jednými z mnohých uprostred
hluku reklám a nenáročných ponúk, ktorými sme
obklopení. Zjav Jána pozýva obrátiť sa, vziať
evanjelium vážne, aby z našich postojov, slov i celého
života bolo možné rozpoznať, že Pána Ježiša
nasledujeme.

(Komentáre k liturgickým čítaniam na Biblickú nedeľu 10.12.2017)

(pripravil Marcel Stanko)
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Aj mnohí tí, čo neveria v Krista, sú v

zásade dobrí ľudia. To však nie je jediné, čo
od nás Boh chce. Má s nami väčší plán. Chce
sa stať súčasťou nášho života a chce, aby
sme sa stali svätými. Môže to vyzerať tak, že
má prehnané očakávania, ale s Ježišom
môžeme dosiahnuť úžasné veci. Láska
alebo pravidlá? Najdôležitejšie, čo nám
Ježiš hovorí, je, že nás Boh miluje. Dal nám
dve prikázania, aby sme mu mohli lásku
opätovať: „Milovať budeš Pána, svojho
Boha, celým svojím srdcom, celou svojou
dušou a celou svojou mysľou!... Milovať
budeš svojho blížneho ako seba samého! Na
týchto dvoch prikázaniach spočíva celý
Zákon i Proroci“ Mt 22,37. Našou hlavnou
úlohou je teda milovať Boha a svojho
blížneho. Každým svojím vyjadrením a
skutkom vysvetľuje Ježiš tieto dve
prikázania. Svojim nasledovníkom dal za
úlohu žiť podľa týchto prikázaní. To platí aj
pre nás. Ak milujeme Boha, chceme žiť tak,
ako si to praje on. Desatoro vysvetľuje Boží
zámer. Ježiš však od nás chce viac, ako len
žiť podľa Desatora. Dal nám aj
blahoslavenstvá a reč o poslednom súde, v
ktorej nám hovorí: „Čokoľvek ste urobili
alebo odmietli urobiť iným, mne ste to
urobili.“ Mt 25, 31-46 Cirkev zhrnula

kresťanskú lásku, ktorú od nás Ježiš žiada, v
skutkoch milosrdenstva. Obe prikázania
lásky sú obojsmerné. Žijeme lepšie vďaka
tomu, že pomáhame žiť lepšie iným.
Nakŕmiť človeka bez domova, navštíviť
osamelého staršieho človeka, pomôcť
postihnutému susedovi  to je iba zopár
príkladov. Pravú kresťanskú dobročinnosť a
starostlivosť o iných by vždy malo
sprevádzať hlásanie evanjelia a šírenie
Kristovho mena. Z dobrých dôvodov je
najdôležitejším skutkom duchovného
milosrdenstva vyučovanie. To znamená, že
každý kresťan má vysvetľovať Ježišovu
radostnú zvesť iným. Naša viera v Ježiša je
to, o čo sa chceme s ostatnými najviac
podeliť. Je to koniec koncov to najkrajšie, čo
máme, a chceme, aby uverili všetci! Miluj a
rob, čo chceš. Sv. Augustín raz povedal:
„Miluj a rob čo chceš.“ Je to skutočne
pôsobivá myšlienka, lebo ak robíme všetko s
láskou, musí sa to predsa podariť. Pravá
láska je starostlivosť o druhých. Môžeme
poprosiť Boha o milosť, aby sme sa naučili
starostlivosti o iných. Tak budeme postupne
rásť a správať sa čoraz viac ako praví
kresťania. Ako povedal sv. Pavol: „Lebo
všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste
si obliekli“ Gal 3,27. Od svojho krstu sa

Ako kresťania patríme krstom Ježišovi navždy. To by sa malo prejaviť na tom, ako milujeme
Boha a druhých ľudí.  

Žijú kresťania inak ako ostatní ľudia?  
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nazývame kresťanmi, lebo patríme Kristovi.
Mali by sme to svetu ukazovať tým, ako
milujeme druhých. Priateľstvo a Božie
prikázania. Božie prikázania sú dôkazom
toho, ako nás Boh miluje. Vie omnoho
lepšie ako my, čo nám chýba k skutočnému
šťastiu. Prikázania nám majú pomôcť dobre
žiť s Bohom a s ostatnými ľuďmi. Sv. Tomáš
Akvinský má pre to nasledujúce vysvetlenie:

„Kto prehlbuje svoje priateľstvo s Bohom,
bude s väčšou túžbou dodržiavať jeho
prikázania, pretože ak niekto skutočne
miluje Boha, miluje aj to, čo miluje Boh.“                     

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: Iz 40, 1-5. 9-11
Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14
Refrén: Ukáž nám, Pane, svoje
milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
2. čítanie: 2 Pt 3, 8-14
Evanjelium: Mk 1, 1-8

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Úvod k Markovmu evanjeliu je stručný a
ide hneď k veci, otvára tému verejného
vystúpenia Ježiša. Ján Krstiteľ je v Cirkvi
po stáročia veľkým symbolom. Je prorok, ktorý však patrí ku Starému zákonu, aspoň do tej
miery, že on tiež „len“ očakáva mesiáša. Plody jeho záchrany ešte nezažije. Napriek tomu je
Krstiteľovo slovo stále platnou výzvou: „Pripravte cestu Pánovi.“ Ide o zásadné burcovanie:
Pán prichádza – dnes, teraz, na toto miesto… A ak k nám prichádza Mesiáš, potom je
nanajvýš múdre vyjsť mu naproti. Ako v podmienkach dnešných dní, nášho bežného života
vyzerá toto „vyjsť mu naproti“?   

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára



st
ra

n
a 

4

Cyklotúra

Streda 12. 7. 2017 - pokračovanie

Pani na druhom konci telefónu mi

oznamuje, že naša žiadosť bola schválená a
že treba dodržať podmienky zaplatenia.
Diktuje mi číslo účtu a sumu, ktorú treba
zaplatiť. Musel som ju zastaviť v jej
naučenom monológu a vysvetľujem jej v
akej situácii sa práve nachádzam. Prosím ju,
aby mi všetky informácie poslala
elektronicky a diktujem jej svoju emailovú
adresu. Konečne to pochopila. A aj my sme
konečne našli reštauráciu s názvom Vlora
Gourmet Restaurant, kde na vývesnej tabuli
oznamujú, že majú denné menu. Bicykle
nechávame na chodníku a my ideme na
terasu reštaurácie. Pri našich bicykloch je
miesto aj pre naše sprievodné vozidlo.
Lepšie miesto sme ani nemohli nájsť.
Vzhľadom na pokročilý čas, je 14:40, denné
menu už nenúkajú a tak si objednávame
polievku a pizzu. Kým nás obslúžia,
využívam čas a zapínam internet v mobile.
Email od železníc došiel aj s potrebnými
informáciami. Celý email preposielam dcére
do Bratislavy s prosbou, aby išli priamo na
hlavnú stanicu a tam to vyplatili rovno v
pokladni. Oskenovaný doklad o zaplatení
treba elektronicky zaslať na emailovú
stránku železníc. Dostávam kladnú odpoveď
a tak som rád, že tento problém mám už
vyriešený. Nám zostáva už iba povinnosť
zaplatiť za prepravu bicyklov tesne pred
odchodom vlaku priamo v pokladni. Po
oddychu o 16:10 odchádzame a
pokračujeme v našej cyklopúti. Konečne sa
aj flóra mení. Je bohatá, zelená a podobá sa
našej. O štyridsať minút máme prvú
poruchu. Sme rovno nad diaľnicou
smerujúcou do Bratislavy, keď sa Janíkovi

utrhla reťaz. Aby sme neblokovali premávku
rovno na moste presúvame sa asi o pol
kilometra nižšie, kde môžeme my s
bicyklami aj naše sprievodné vozidlo zísť z
cesty. Fero presne podľa šírky reťaze vyberá
spojku a nasadzuje ju na reťaz. Ja osobne to
prvýkrát vidím. Ani som nevedel, že aj na
tieto reťaze sú spojky. Teda Fero sa naozaj
dôkladne pripravil a vybavil náhradnými
dielmi. Po jej založení a skúšobnom
pretočení kolesom sme ju už ani nemohli
nájsť. Fero, teda klobúk dole. 17:15
pokračujeme.  Míňame po pravej a ľavej
strane dediny Plavecký Štvrtok, Lozorno a
vchádzame do Stupavy. Meníme formáciu
na autobus a tu na križovatke na stopke
máme prvý pád. Našťastie sa zaobišiel bez
zranení a poškodení bicykla a tak môžeme
bez problémov pokračovať ďalej. Cesta
vedie popri diaľnici a na prvej križovatke,
kde sa schádza z diaľnice odbočujeme
doľava a za chvíľu prichádzame do
Záhorskej Bystrice. Prechádzame úplne iba
krajom, lebo hneď znova odbočujeme
doľava a začína také malé stúpanie.
Vychádzame zo Záhorskej Bystrice a
vchádzame do Marianky. Ak bude
individuálna rodinná zástavba pokračovať
ďalej, tak sa za chvíľu tieto obce spoja.
Posledná zákruta a o 17:50 prichádzame ku
kostolu v Marianke. Otec Marek odišiel do
pútnického domu a za chvíľu sa vrátil aj s
duchovným otcom, ktorý nám otvára bránu
dvora, aby sme mohli vojsť s bicyklami a
sprievodným vozidlom. Vykladáme veci z
auta, bicykle postupne ukladáme na chodbu
a odchádzame na izby. Dnes spíme ako páni.
Na posteli a pod paplónom s hlavou na
vankúši.  
Spíme podelení po izbách – trojposteľové a
štvorposteľové. Každá má vlastné sociálne
zariadenie. Naša izba je obrátená smerom k
bazilike a na celé mariánske údolie. Tak
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Oneskorený cestujúci.
- Čože, vlak je už preč? To je pekný
poriadok. Vždy má 20 minútové meškanie a
dnes odišiel načas. Dajte mi knihu
sťažností...

Otec sa vrátil z práce a prísne sa pýta syna:
- Cvičil si dnes na husliach?
- Cvičil.
- Mám ti to veriť?
- Veď len počúvaj susedku. Ešte stále
nadáva.

Pedro, miluješ ma?
- Samozrejme.
- Dokázal by si za mňa položiť aj život?
- To nie. Kto by ťa potom miloval?

Železničiarov syn ide prvý raz do školy. Keď
sa vráti, otec sa ho pýta:
- Tak ako bolo?

- Obyčajný podvod. Na dverách je napísané
„I. trieda“, ale vnútri sú obyčajné drevené
lavice.

- Počúvajte,  pán exekútor, buďte slušný.
Správajte sa ku mne ako sa patrí a tešte sa,
že som insolventný. Predstavte si, keby
každý platil, tak by ste nemali z čoho žiť.

(dodala Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: Ján Rybár – Smiechom povedať pravdu

máme z izby pekný výhľad. Vybalenie
najnevyhnutnejších vecí, sprcha a o 19:00
odchádzame dole do jedálne na večeru. 
Po večeri máme voľný program. Ale dokopy
sa nechce nikomu nikam ísť. Akurát mladí sa
vybrali obzrieť si dedinu. Pred deviatou
večer prichádza k nám na návštevu naša
rodáčka Anička Diľová. V príjemnej
atmosfére na tej najmenšej izbe sme sa dali
všetci dokopy. Sedeli, rozprávali, a
spomínali. Ručičky na hodinách sa pomaly
ale isto približujú k polnoci a my sa
postupne rozchádzame do svojich izieb. Je
čas ísť spať. Bilancia dnešného dňa. Prešli
sme bez pár metrov 62 km s priemernou
rýchlosťou 23 km/hod. a čistým časom na
bicykli 2 hodiny a 41 minút. 

Kým budeme odpočívať, tak vám v krátkosti
opíšem históriu tohto pútnického miesta. 

Kostol „v zemi zvanej Tál…“

Najstarším pútnickým miestom na Slovenku
je Marianka. Toto pútnické miesto sa
nachádza v malebnej dedinke vzdialenej od
Bratislavy iba niekoľko kilometrov. Vstup do
pútnického údolia je tajomný a otvára sa
vám ako rozprávková kniha. História hovorí,
že sláva tohto pútnického miesta sa kedysi
rovnala rakúskemu Mariazellu či poľskému
pútnickému miestu Częstochowá.

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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Betlehemské svetlo príde tentokrát na Slovensko
týždeň pred Vianocami

Bratislava 6. decembra (TK KBS) V roku 2017 príde na

Slovensko Betlehemské svetlo v podvečerných
hodinách 16. decembra, kedy ho po 14:00 h na
slávnostnej ekumenickej ceremónii vo Viedni  odpália

zástupcovia Slovenského skautingu. Aj tentokrát prinesie toto Svetlo lásky a pokoja Družina
roka – tento rok družina Svetlušiek z Popradu. 
Plánovaný harmonogram tohtoročnej cesty Betlehemského svetla na Slovensku 
Prebratie Betlehemského svetla vo Viedni
Svetielko z Betlehema odpáli vo Viedni v sobotu 16. 12. po 14:00 h už tradične Družina roka.

Odovzdanie betlehemskej štafety poľským skautom
Plamienok z Betlehema odovzdajú slovenskí skauti svojím poľským priateľom v sobotu 16.
decembra po 23:00 h.Tentokrát sa odovzdanie uskutoční na poľskej strane - v Zakopanom.

Odovzdanie Svetla do rúk prezidenta SR
Predpokladaným termínom odovzdania Betlehemského svetla prezidentovi SR je sobota
16.12. (alebo nedeľa 17. 12.) v popoludňajších hodinách.

Distribúcia Svetla vlakmi po Slovensku
Ako býva zvykom, najbližšia sobota pred Štedrým dňom je ideálnym časom na rozvoz Svetla
vlakmi do každého kúta Slovenska. Tohtoročná sobota nesie dátum 23. 12.

Betlehemské svetlo bolo úspešne odpálené koncom novembra. Dvanásťročný Tobias
Flachner z „obce Tichej noci“, Hocburg-Ach ho odpálil v jaskyni Narodenia v Betleheme.
Betlehemského svetla je už vyše 30-ročnou tradíciou, vďaka ktorej sa v celej Európe šíri
posolstvo mieru o narodení Krista v Betleheme. Televízia a rozhlas ORF v Hornom Rakúsku
vytvorila svojím vianočným zvykom – Betlehemským svetlom – znak túžby po mieri.
„Betlehemským svetlom ukazujeme, že veríme v mier a že ho prajeme ľuďom na celom
svete“, pripomína oblastný riaditeľ ORF Kurt Rammerstorfer.

Odpálenie Betlehemského svetla bolo pre Tobiasa Flachnera veľkým zážitkom.
Dobrovoľného hasiča z rakúskej oblasti Innviertel sprevádzal v jaskyni Narodenia Pána
pravoslávny páter. „Bolo to veľmi vzrušujúce. Okrem toho som si ale jaskyňu Narodenia
predstavoval oveľa väčšiu“, opisuje svoje pocity Tobias. Betlehemské svetlo prišlo do
Rakúska s podporou leteckej spoločnosti Austrian Airlines. Počas letu sa horiaci symbol
Vianoc udržiaval v špeciálnom ohňovzdornom lampáši.

Vyvrcholenie programu nastane v stredu 13. decembra, kedy Dieťa svetla odovzdá
Betlehemské svetlo pápežovi Františkovi. Svätý otec prijme symbol vianočného pokoja v
rámci generálnej audiencie na Námestí sv. Petra v Ríme.
Zdroje: svetlo.skauting.sk / ooe.orf.at

(dodala Anna Sabolová ml.)



VV čaSEčaSE odod 11.10.2017 11.10.2017 dodo 17.12.201717.12.2017

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 17.12.-23.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Ľubica Chomjaková.   

Nácvik zboru: V sobotu 16.12. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. 
Roráty: V adventnom období budeme mať možnosť v utorky zúčastniť sa na rorátnych

svätých omšiach o 600 , len pri sviečkach. V najbližší utorok pozývam zvlášť deti, aj na raňajky
na faru po omši.
deviatnik: Od 16. decembra sa po každej sv. omši budeme modliť Deväťdňovú prípravu na
prijatie Spasiteľa do nášho srdca.
Zbor: Spevácky zbor dospelých pozýva záujemcov, mužov i ženy, na nácvik vianočných piesní

v utorok 12. decembra o 1800 v našom farskom kostole.
Spoveď: Počas nasledujúceho týždňa budú so sviatosťou zmierenia k dispozícii aj viacerí kňazi

v našom kostole, a to vo štvrtok popoludní od 1500 do 1730 a v sobotu dopoludnia od 900

do 1200. Ku svätému prijímaniu pristúpite pri najbližšej svätej omši. V nedeľu 17.12. budeme
popoludní spovedať v Bazilike Narodenia Panny Márie. Využite tieto príležitosti, lebo v
ostatné dni budem viac spovedať po okolí. 
Kántry: Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden
deň. Obsah zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná
obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Zimný štadión: V dnešnú nedeľu (10. 12.) máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión od

1915 do 2015. Poprosím účastníkov korčuľovania o poplatok 2 € na osobu. Zodpovedná
osoba bude určená.
Rozpis lektorov:
3. advetná nedeľa: 8.00 hod. – P. Tóth, R. čelková; 10.00 hod. - r. Bačíkova.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

Pevná linka na faru - 057 4426 286.



VYdÁVa
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Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPoNdELoKoNdELoK 11.12.201711.12.2017 Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1800 + Pavol Gazda

Poklona sv. Olt.: 1845

uu ToRoKToRoK 12.12.201712.12.2017
Preblahoslavenej Panny Márie

Guadalupskej 

(ľubovoľná spomienka) 

Sv. omša: 600 + Helena Hricová                

SS TREdaTREda 13.12.201713.12.2017
Sv. Lucie, panny a mučenice

(spomienka) 

Sv. spoveď: 1700

Sv. omša: 1800 + Mikuláš Sabol    
(detská) (nedožitých 75 rokov)

ŠŠ TVRToKTVRToK 14.12.201714.12.2017
Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

Sv. spoveď: 1500 (s poklonou sv. Oltárnej) 

Sv. omša: 1800 ZBP Ján

PP iaToKiaToK 15.12.201715.12.2017
Kántry 

Sv. omša: 1800 + Verona Macugová, 
(mládežnícka) Ján Hardoň

SS oBoTaoBoTa 16.12.201716.12.2017 Večeradlo: 800

Sv. spoveď: 900 - 1200

Sv. omša (Jaa): 1800 + Anna Sotáková   

NN EdEĽaEdEĽa 17.12.201717.12.2017

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 800 za farnosť  

Sv. omša: 1000 ZBP Oľga (60 rokov)      

Sv. ruženec: 1430

LiTuRgiCKýLiTuRgiCKý PRogRaMPRogRaM odod 11.12.2017 11.12.2017 dodo 17.12.201717.12.2017

“Každá brzda si myslí, že je záchranná.” (Tomáš Janovic)


